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ste kamp og nærmest en eksperimentkamp. mente vi at her var det
nettepp berettiget med litt humør.
Senere har vi ikke sett med så blide
øyne på lignende nederlag. -Dessuten
skal man huske at spillere som blir
behandlet eller «mishandlet, av en
ironisk penn, som oftest er de som
nyter den største popularitet. Det er
nettopp slike karer man kan tillate
seg det med, og de tar det forhåpent
lig aldri opp som annet enn et gunstbevis.
En av de vi tillot oss å spøke litt
med var «Mattis», men her knyttet vi
også til et alvorlig moment, nemlig at

I det foregående nummer behandlet
vi den første fotballkampen mot Lis
leby i en liten, og nu omstridt artik
kel. Det var i en helt tilfeldig samtale
med en av primusene i fotballgruppa
at vi fikk rede på at denne artikkel
hadde vakt anstøt. Han bemerket
blant annet at slikt sprøyt måtte ikke
forekomme i avisen, og at det var en
sjikane mot- spillerne. Vi hadde inn
trykk av at det var hele gruppas inn
stilling vedkommende gav uttrykk
for. og vil derfor i all hast ta det opp,
i frykt for å sette oss ut med en stor
og viktig stoffkilde. Dersom noen av
spillerne føler seg forurettet, bør de
i all hast oppsøke redaksjonen og
^^nnhente vår uforbeholdne unnskyld
ning. Det er nemlig meget beklagelig
hvis noen skulle oppfatte artikkelen
slik, for den er ment bare som et for
søk på å skape et mere intimt miljø i
vår avis, noe av «tribune- og torvet»miljøet. Det er nemlig den veien vi
må gå, fra å være et nøkternt og
upersonlig organ, til å bli et intimt og
mere lunt sådant. Vi må prøve å få
med noe av mentaliteten og miljøet
her på Vesja, gjerne nce av ertelysten
og fintene også, uten derfor selvsagt
å la det utarte. Når vi derfor i nevnte
artikkel tok fram enkelte av spillerne
og laget litt staffasje omkring dem
med en kanskje litt mer ironisk enn
egentlig refererende form, var dette
nettopp et utslag av dette Vesjehumøret. Siden det også var vår før-
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«Knabbe» har vist seg på banen
igjen, og vi antar at det dermed går
et fryktsomt gys over samtlige keepe
re landet over, et gys som bare kan
sidestilles med det vi følte den gang
«den sorte dame» viste seg i Porsgrunn. Han var først med og vant
2—0 i en c-kamp mot Urædd, og vil
senere være med å vinne diverse vik
tigere kamper. Det er atter blitt
utrykt å være keeper i Grenland.

De gamle er eldst
Vi gratulerer gamle-kara med po
kalen i old-boys-kupen, og sier sam
tidig til de unge;
— Gakk bort og gjør, likeså!
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Det gikk som ventet på Lillestrøm.
Pors-laget har aldri overbevist oss i
år. De har ikke engang latt oss håpe
pa noe.
Hva er det som mangler? Vi vil •
gjerne ha saklig svai' på dette i neste
nummer, og gjerne fra flere hold.
Hvor mener f. eks. dere spillere at
feilen ligger, eller en av feilene? Det
ei utvilsomt flere. Er kontakten med
ledelsen så god som den burde? Vi
ser det ikke så helt klart fra vårt
redaksjonsvindu. Det burde kanskje
vært pusset litt oftere. Det er iallfall
sikkert at det er noe i veien med tenn
pluggen. Det skal frese gnister av en
slik. Det gjør det ikke. Det mangler
humør.
La meg i all beskjedenhet trekke
fram en av disse gå-på-spillerne, ikke
som noe forbilde, men bare som noe
godt og iherdig vi minnes.
Mannen heter Rolf Asdahl.
Dere har kanskje ikke noe å lære av
ham, teknisk, men vi tør påstå at han
ofret om så sitt blod for å hale hjem
en seier. Vi tror det er slike Pors
mangler i dag. Folk som har vilje og
energi, og ikke er redd for å bruke
den. Vi vil ikke kommentere denne
kampen, det skylder de som er knyt
tet til fotballgruppa å gjøre. Vi min
nes bare en mann som aldri gav opp
så lenge han kunne se ut mellom
plasterlappene.
Red.
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Ironiske penner OSV.
Forts, fra I. side,
vi synes det var uforsvarlig av Pors å
la ham få lov til å stille opp. Det står
vi ved. Vedkommende vi kom i sam
tale med, mente at slikt angikk ikke
redaksjonen, og når legen hadde gitt
sitt samtykke var det garanti nok.
Det skulle ikke engang behøves å
nevnes at vi ikke har annet enn sym
pati for denne spiller, og at vi liker å
se hans friske gå-på-humør ute på
banen, men vi liker ikke fullt så godt
å se ham dagen etter med ett eller
annet lem i bind. Han er en motig
kar og har en ukuelig vilje siden han
gang på gang stiller opp etter hvert
avsluttet rekonvalesens, men en vak
ker dag kan det gå rent galt, og da er
det for sent å begynne å reflektere
over mottoet: «Mens sana in corpore
sano.» Selv om laget har bruk for
ham, er det ikke riktig bare å hevde
det sportslige. Et styre har ansvar for
sine aktive, og det må de være seg

På siste medlemsmøte ble vedlagte
minnetale holdt over C. Hugo Weber.
Karl Malmgren har bedt oss ta den
inn i Pcrs-avisa.

G HUGO WEBER.
Siden vi-sist var samlet til møte er
ett av våre mest fortjente medlem
mer, C. Hugo Weber, avgått ved dø
den.
Det var forskjellige årsaker som
gjorde at Hugo Weber ikke drev noe
synderlig aktiv idrett, men desto stør
re arbeidskraft kunne han ofre det
administrative arbeide innen vår fore
ning, og Weber var en av dem som
virkelig c-fret noe for å ivareta fore
ningens interesser.
Jeg kom til å minnes 2 linjer i et
dikt jeg har lest og som jeg synes
passer her.«Det er det gjeve og det er det glupe
at merket det stend om mannen
han stupe.»
Og det er sikkert, at det merke
Hugo Weber etterlater seg i vår fore
ning kommer til å stå i mange år
framover, og jeg vil her bare minne
om vårt stadion og hans fortjenstfulle arbeide med den.

bevisst. Det er nemlig ikke de fleste
styrer. Det er seier fcr enhver pris,
og ofte på bekostning av helse og vel
være. Dette er et utslag av sportsidioti, og spillerne skal vernes om.
Når en spiller har gjennomgått så
meget som ovennevnte, bør man i
alle fall overveie det nøye før man
utsetter ham fcr noe nytt. En idrettsleges avgjørelse beror ofte på spillelysten hos den som oppsøker ham.
Sørg derfor for den. beste kontakt hos
legen.
Hermed håper vi fotballgruppa har
forstått oss, cg at de ialle fall er del
vis enig.
Så håper vi også at spillerne tar
våre småfinter som den oppmuntring
de egentlig er ment som, og at samt
lige hjelper oss å få inn en mere per
sonlig tone som en klubbavis bør ha.

«Ironicus*.

Som avslutning på disse få minne
ord om Hugo Weber vil jeg få gjenta
et par ord som den forrettende prest
ved hans båre sa: «Hugo Weber kan
stå som et eksempel for enhver av
ess.» La oss i dette ene minutt eller
2 tenke litt på den stilling han de
siste par år var i og som han den hele
tid var klar over og allikevel maktet
å avslutte, preget av de 3 ting som
hele livet har karakterisert ham:
nøktern, rolig og med blikket fram
over.
Vi lyser fred over minnet til en god
sportskamerat.

Sporten som inspirasjonsKilde for Kunst.
Kunst krever inspirasjen, og det
ligger da nær å øse av de kilder som
har rinnende vann, med andre ord,
det som ei aktuelt, det som fengsler
en. Selvsagt er det også mange ut
øvere som griper til det forvitrede, det
bortglemte og ensomme motiv, men
resultatet blir da en negativ kunst
retning, et uttrykk for en individuell
skaperglede, cg intet argument i den

kamp som daglig føres verden over.
Andre motiver er selvsagt alltid ak
tuelle.
Hvis vi tar problemet opp helt re
trospektivt må vi gå helt tilbake til
de første huleboere. Der er funnet
fortreffelige dekorasjoner på veggene
i enkelte av disse primitive hjem,
særlig i de spanske fjell. Deres motivvalg var alltid såre aktuelt, det var
særlig matdyr deres tanker kretset
om, og dette har de da gitt uttrykk
for i sin tegnekunst.
Senere ble det religionen som ble
den store inspirasjonskilde, og den vil
alltid være det sålenge der er religion
til.
Resultatene av den religiøst påvir
kede kunst er i dag så overveldende,
at de kan ikke samles i bøker. La
meg i korthet nevne alle de praktfulle
katedraler og kirker verden over, hele^
den egyptiske billed- cg byggekunsv 7
som nesten utelukkende har oppstått
på bakgrunn av deres strenge kultus.
Renessansemalerne gav oss en rik
dom av religiøse motiver som verden
hverken før eller senere har sett ma
ken til. Her hjemme har kirkekun
sten gitt utslag særlig i treskjærerkunsten. Vi har bevart praktfulle
interiører som vitner om sterk inspi
rasjon.
Men la meg ikke falle i staver over
de i denne artikkel uvedkommende
motiver.
Det var de gamle hellenere scm
først lot seg inspirere av sporten i sitt
kunstnervirke, fordi sporten ble en
naturlig foreteelse for deres trang ti/^
kroppsdyrkelse. Den ble da også dre
vet med en glød og iver som langt
overstiger sports-miljøet i dag. Olympia ble stedet fcr de årlige konkurran
ser, og begrepet olympiade har frem
deles en gigantisk klang. Arbeideridrettens spartakiader er en parrallell
trukket ut ifra oldtidens Sparta som
den gang var et av Hellas’ sports-sentrer. Ungdommen trenet iherdig året
rundt, og når olympiaden stod for dø
ren, reiste de mann av huse. Vi skal
huske at den gang var krigshåndverket det som tellet de fleste mestre i
Hellas, og med de fysiske krav en krig
stillet den gang, var det et stort behov
for kroppskultur. Disse sports-stevner
varte i mange dager og artet seg som
en overdådig festforestilling hvor hele
folket deltok. Byen ble festprydet og
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folk kom langveis fra for å delta.
Dette dro igjen gjøglere og scene
kunstnere med seg som opptrådte i
det fri på scener som ble bygget for
anledningen. Det er klart at slike
festligheter gjorde dypt inntrykk på
folket, og seierherrene ble derfor fei
ret som nasjonalhelter. Selve seiers^tfrofeet var den senere så tradisjonelle
^laurbærkrans. I dag blir vinnere fo
tografert og kommer i avisen, men
den. gang ble de hugget ut i sten,
oftest i marmor. Fra denne tid stam
mer de skjønneste aktstudier verden
har sett. Modellene, altså vinneren,
var selvsagt praktfulle karer, og
kunstnerne har forstått å gi sine stu
dier en anatomisk og proporsjonal
riktighet som ingen bildende kunst
ner senere har maktet. Hvem har
ikke sett Myron’s diskoskaster? Det
klassiske uttrykk for selve begrepet
sport i dag.
Eller spydkasteren til Lysippos?
Selvsagt var det et utall av disse bil
ledhuggere, men det er særlig disse
^|||o vi husker som sportens forevigere.
Kanskje er det bare et tilfelle at det
nettopp er bevart endel ting fra disse
to mestres hånd. Da romerne tok
herredømmet i Middelhavet knuste de
nemlig mesteparten av disse herlig
heter. Derfor er da de bevarte min
ner ofte nokså sparsomt utstyrt med
lemmer. .
,
En ting er verdt å legge merke til.
De mannlige akter er framstilt helt
nakne, mens de kvinnelige er kledd i
sin toya, eller bare delvis blotter seg.
Det må altså ikke forståes slik at
kvinnene ble foreviget på grunn av
sportsprestasjonene. Dette var et
tabu felt for dem, og det som er be
vart av disse, skriver seg utelukkende
fra den greske mytologis rike person
galleri, såsom, menader, nymfer, psy-

ker o.s.v. Disse var meget kyske og
ble aldri framstilt som hel akt. Selv
den Knidiske Afrodite sem etter my
tologien kom stigende opp fra havet,
har sitt klede over underkroppen.
Dette at seierherrene i olympiadene
ble framstilt nakne må ikke oppfattes
som noen umoral på bakgrunn av de
samtidige kvinne-figurer fra mytolo
gien. Under øvelsen var de nemlig
alltid nakne, og kvinnene fikk derfor
ikke adgang til stadionene. Da denne
form for nudisme var en lov på den
greske stadion, og da stadionen igjen
var et av de viktigste kultursentrer i
den tids Hellas, var det derfor ingen
som fant det inkonsekvent at der ble
gjort denne forskjellen på kjønnene.
Men modellenes herlige struktur og
kunstnernes forbløffende anatomikunnskaper har nok også gjort sitt
hertil. I årenes løp ble det en sann
rikdom av disse skulpturer, og de
prydet snart både plasser og bygninger. Det er utvilsomt de greske olympiavinnere og deres vakre skikkelser
vi kan takke for at datidens billed
huggere gikk så sterkt inn for anato
mien og maktet å løse den på en så
uovertruffen måte. Dermed var spor
ten den direkte inspirasjonskilde for
kanskje den største kunstperiode ver
den har sett.
Der har nok forekommet sperts,motiver i bildende kunst siden den
gang, både i form av malerier og som
skulpturer, men der har ikke vært
drevet noen bevisst dyrking av dem.
Det verden har sett av dem er oftest
ubetydelige og single. Vi har f. eks.
Thorleif Haug-monumentet av Per
Palle Storm. Entusiastene var i sin
tid misfornøyd med det, for de mente
at det hadde ikke tilstrekkelig likhet
med originalen. Storm, som nu er
professor i sin kunstart har her sann
synligvis lagt mer an på å skape den
evige norske skiløper, som Haug jo
var. Slik gjorde nemlig også de gamle
hellenske billed-huggere. De- prøvde
å gi steinen nce av det guddommelige
uttrykk, slik at den individuelle mas
ke ble forfinet og forklaret på bekost
ningen av likheten. Dette maktet de,
og hvis vi ser nøyere på disse verker
vil vi oppdage at de har ikke egentlig
noe personlig eller almen uregelmes
sighet i ansiktsuttrykket. Jeg har
ikke sett hverken Th. Haug selv eller
hans forevigelse og kan ikke uttale

meg nærmere om dette, men den
umiddelbare likhet gir cfte et bedre
inntrykk av dyktig håndverksmessighet enn av inspirasjon.
Til slutt kan også nevnes den etter
traktede Egeberg’s ærespris, den lille
statuetten som utdeles for allsidig
idrett. Den er et vakkert stykke ar
beide, men jeg vet ikke hvem som
har laget den.
I turnhaller og idrettshus vil man
også finne forskjellig kunst i form av
sportsmotiver, men sjelden noen som
raker opp over hverdagen.
Den idrettsutøvende ungdom kan
imidlertid være stolt over at deres
kjære syssel, idretten, har inspirert
de største kunstnere til å forme de
vakreste arbeider verden har sett.
Måtte også den samme ungdom
inspirere verdenspolitikken i dag til å
ferme en like vakker forståelse og en
like forfinet opptreden mellom na
sjonene.
Harald Th.

Omkring og på det

store

TURNSTEVNE

i Drammen i pinsen.
Alle på Vestsia merket vel at det lå
noe ekstra i lufta de siste 3 ukene før
pinse? Sd dere ikke hvor fryktelig
travelt våre damer plutselig hadde
fått det? Nå er det jo så at mye å
gjøre, det har de jo bestandig — med
å hjelpe alle andre grupper innen
foreningen------ det er ikke det------men denne gang skjønte vi — at nå
skal der tas et skippertak for egen
gruppe og «Pors» — og dette skulle
gjøres grundig. Vi traff form, i damegruppa — Mosse------ og var fram
på for å få greie på hva det nu kunne
være — som opptok dem slik? Jo, —
hun hvisket forsiktig:------- Vi har
fått innbydelse til det store turnstevne som holdes i Drammen i pin
sen, og nå skal der trenes som aldri
før — for nå skal vi virkelig få vise
hva vi duger til. Vi har fått tak i
den aller beste instruktrise — frk.
Åny Knutsen, og alle har lovet å gå
inn for oppgaven for fullt dennegang.
Dette var interessant! Tenk, «Pors»
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1 form, i arrangements nok et flott syn å se så mange spreke
komitéen i Dr. uttalte og kjekke turnere på en gang. Presis
— at skulle de ha regn ki. 16,— marsjerte toget inn på Mari
i Dr. var det bare å sam enlyst og tok oppstilling med front til
menkalle turnerne til tribunen — med alle flagg og faner
stevne. Vi som reiste i første linje. Etter å ha blitt hilst
bort 1. pinsedag, så velkommen av form, i Dr. Turnfore
straks at det var noe ning, og en kort andakt av pastor
| ekstra i gjære i byen. Bodmann — foretok den nye presi
, Den var pyntet til fest dent i Norges Turnforbund, marine
/ — og hele «byen» så ut kaptein Brynjulf Gard, den offisielle
I til å være på beina. Det åpning.
| ble et mas for å få ordGud signe vårt dyre fedreland, ble
I net med husrom til ess sunget og oppvisningen tok til. Jeg
3 alle — men det gikk da tør påstå at et vakrere syn enn det vi
* det og, til slutt. En opp fikk se på Marienlyst den dagen, har
visning av veteranene 1. jeg aldri opplevd å se. Ca. 1500 damer
dag tok nesten pusten — alle i bla drakter — på det grønne
Pors’ Turngruppes forste dameparti, 17. mai 1947.
fra noen og hver av oss. teppe — i strålende sol — var så
Deltok på sitt første turnstevne i Drammen, pinsen 1947
Det var virkelig presta skjønt at det ikke kan beskrives i det
representert med egen turntropp på sjoner, disse opptil et par cg sytti år hele tatt. Øvelsene gikk med en pre
sisjon og ynde — som bare damer kan
det store Vestfold’ske konkurranse- gamle turnere hadde å by på.
2-.-dag var det fellesøvelse kl. 11 framvise — cg de høstet da også vel*/
turnkrets-stevne? Historie, hva? Vi
kommer oss? Vi øynet igjen Pors- form., og vi var svært spent på å få dig applaus for sine prestasjoner. Et
navnet høyt oppe på listen. Vi visste se hverdan det gikk. Vi tok oss en ter dem kom 300 herrer som også fikk
jo fra før — at går vestsi-jentene inn tur opp på Marienlyst, hvor ca. 1500 sitt fortjente bifall fra de tett besatte
for noe — blir det ikke dårlige resul damer var i full gang på teppet. Etter tribuner. Til slutt fikk vi se en opp
å ha ruslet rundt i løpebanen en visning av de danske damer — som
tater av det.
stund,
fikk vi da øye på Porsdamene var mere artister enn turnere i for
Jo da — pinsen nærmet seg — og
—
som var blitt plasert bak Urædd. hold til våre egne. Kl. 20,— var det
treningen ble forsert. Først med to
timer pr. kveld — og de siste 14 da De var bare smil allesammen, så vi middag i turnhallen for turnere, re
gene med 3 timer. Dette ble jo ikke skjønte vi var oppdaget. Der så vi presentanter og innbudte. Vi studerte
så ganske billig for damegruppa, da Randi, Hjørdis, Mosse, Henchy, Grete, på hvordan i allverden en skulle få
det koster å ha ekstratimer — hertil Anne, Eva, Ase, for å ta noen i fleng, plass til så mange mennesker i ett
kommer så leie av lokale + piano, og øvelsene gikk med liv og presisjon, lokale; men det gikk fint i den flotte
som velvilligst ble lånt oss av kanoner som bare det. Instruktrisen, fru Kitti og hypermoderne hall, som Drammen
Johnsen — nye drakter med merker Gulliksen fra Sandefjord — som var kommune har satt opp. Ja — en slik
et syn for guder — stod selv ved mi- turnhall skulle vi hatt, Forsere — ved
— og ikke å forglemme — all den ti
krofonen — kommanderte og irette- siden av stadion. Den var lekker. Ved
den som gikk til treningen, møter etc.
etc. Men damegruppa greidde bra- satte etter som de for
sene likevell. Treningen gikk bedre skjellige grupper gjorde
.. b og bedre — og Åny var meget for- feil i øvelsene — og vi
nøydd med øvelsene — men det var hørte nøye etter for å
jo med en viss spenning en så fram høre om hun hadde noe
til pinsen allikevel. For de fleste av å si på våre egne kan dere
turndamene, tils. 23 stk. som skulle tro. Men nei, da! — de
delta — var dette den aller første var nok en av de få som
gang de skulle opptre — så de hadde gjorde alt til punkt og
jo simpelt hen lov til å være nervøse. prikke, hørtes det ut til
------ og reiselederne var
■ Programmet for fellesøvelsene og
enige om at her blir det
notene til musikken kom i seneste la
nok ingen skuffelse fra
get — og da disse også ble forandret
denne kanten i dag. Etter
på helt til det siste, kan dere selv
1/2 times øvelse fikk alle
skjønne at det var temmelig nervefri for å hvile ut til selve
pirrende de siste dagene, for å få alt
oppvisningen som skulle
til å klaffe. Men klaffe gjorde det!
begynne kl. 16,15.
Pinsen opprant med strålende vær
Pors’ Turngruppes pikeparti, 17. mai 1947.
Paraden gikk fra Brapå tross av meteorologenes stadige
Opptrådte første gang offentlig på Urædd’s Stadion
gerøen
kl.
1,
—
og
det
var
regnværsmeldinger. — Som også
ved idrettens dag, 8. juni 1947.
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middagen var det taler av alle kjente
størrelser innen turn i Norge — og
likedan utdeling av medaljer. Etterpå
skulle det være dans, da — men vi
foretrakk å gå hjem til hotellet for
å få oss en velfortjent hvil etter all
tråkkingen.
Dette var altså Pors’ Turngruppe’s
første, deltagelse på stevne — og den
var i alle deler vellykket. Troppen
skal ha all ære for sin oppvisning, og
bør også for framtiden få sin honnør
for at de på denne måte skaper glans
og ære over Porsnavnet — både ute
og hjemme. En flokk trette og slitne
— men allikevel glade pors’ere møttes
på stasjonen kl. 01,— for å ta toget
hjem igjen, etter å ha blitt et minne
rikere, og glade for at. de igjen har
kunnet få være med på å tjene sin
forening
Til slutt skal jeg på vegne av damegruppa få takke fru Ellen Bjåland Jo
hansen for hennes hjelp med sømmen
og idéen av pors’merkene til draktene.
Fru Nygård Larsen for hennes mu
sikk. Thorbjørn Svendsen for hans
velvillige assistanse med bilen — og
ellers alle som har støttet opp om
gruppa på andre måter.
Hjertelig takk!
H.

id dHtwm!

Det var med glede vi i sin tid så
Pors’s så virkelystne damer startet sin
egen gruppe. De har hittil gjort et
utmerket arbeid og Pors er dem takk
skyldig for det. De har ydet sin bi
stand under de forskjelligste arran
gementer, tilmed i skibakken. De har
i det hele tatt fylt begrepet bistand
fullt ut; men når det gjelder initiativ
kan man neppe si det samme. Det
har kanskje heller ikke skortet på til
tak; men tilslutningen til disse har
vært og er svært beskjeden. Turnin
gen går vistnok helt utmerket, men
her kan man vel si at de egentlig bare
nøster en gammel, kjent tråd på et
nytt nøste. Mange av dem er jo
gamle turnere. Det er derfor særlig
håndballen jeg sikter til.
Når Pors har startet noen nye grup
per har det vært med fynn og klem.
Vi husker bandygruppa som vel i sin
annen sesong slo seg opp i første divi
sjon, og boksegruppa som tok to krets
mesterskap. nesten før den var orga
nisert. Disse grupper har fortsatt hev
det sin stilling med glans, og de gjen
stående grupper trenger såmen ingen
videre presentasjon. Håndballgruppa
har ikke fulgt denne tradisjon. Den
har i det hele tatt ikke fulgt sine egne
retningslinjer. Det eneste som fore
går med noenlunde presisjon er avlysingen av de fastsatte kamper.
Slikt kan ikke Pors være tjent med.
Vi tolererte det i fjor som nærmest
ble betraktet som en prøvetid, men i

år hadde vi ventet noe annet. Det ser
imidlertid ut til at interessen i fjor
var sterkere enn i år. Vi har således
opplevd at ikke alle spillere har møtt
opp til en kamp.
Vi må kunne forlange at spillerne
møter opp såvel til kamp som trening.
Damene har selv stiftet denne grup
pe, cg da har de også forpliktelser.
Som det nå går, ser det ut som der
ikke er behov for en håndballgruppe i
Pors.
Derfor, damer, gjør dette inserat til
skamme, møt fram til treningen og få
et sammensveiset lag.
Da kommer også resultatene.
ironiens.

Jenteidrett.

Vintersporten er forbi, den må vike
plassen for sommerens allsidige idrett.
Lederne av de forskjellige lag er i
fullt arbeid med å tilrettelegge alt for
sine medlemmer. Særforbundenes or
ganisasjonsvirksomhet avventes av
tusener av idrettsfolk, — menn, kvin
ner, gutter og jenter. Alle tidligere
idrettsfolk lengter etter å ta fatt på
P. S. Ovenstående fotos er tatt 17.
sommeridretten, alle som har vært
mai i år, og er av turntroppen og
aktive før ja, men hvordan er det
pikepartiet.
med all den ungdom som ikke fikk
D. S.
nyte godt av den alminnelige gymna
stikk- og idrettsundervisning i sin
skoletid under krigen? Den ungdom
som ikke kunne få gleden av å tilhøre
et lag, som kunne gi dem det fysiske
velvære — fritidens beste utnyttelse
tet er på en måte overvunnet. — Det — tilfredsstillelsen ved å kjenne styr
springende punkt i dagens sportsdis- kens vekst. Krigsungene, gutter og
k.usjon gjelder sporten og kulturen. jenter, alle de tusener som har gått
Man bruker så harde uttrykk som gjennom skolen med minimal kroppsDet kristelige ungdomsarbeid over sportsidioter, men vi skal være var oppdragelse og ingen anledning til å
hele verden er i støpeskjeen i denne somme med slike slagord. Det er ikke drive all den frivillige idrett, — de
tiden, uttalte biskop Berggrav under tvil om at sporten har løftet de unges aner kanskje ikke hva de har måttet
bispevisitasen i Drammen Kristi Him nivå. Den har vært et kulturelt og unnvære. Men vi voksne som. bør og
melfartsdag. Vi må søke nye veier, sosialt framskritt av rang. — Derfor skal vite det, gjør vi nok for å få
men det er ikke dermed sagt at vi ser kirken med takk og forventning denne ungdom med? Husk denne
skal hoppe på alt som kalles nytt og på sport og idrett, og håper på en ungdom må påvirkes av oss! Gjøres
verdiutveksling. Vi gleder oss over en det noe spesielt av de voksne idretts
moderne.........
Biskopen kom i samme forbindelse sunn og frisk idrett og det vi liker folk for å verve disse årganger av vår
inn på sporten. I dag tales det ikke skal vi etter evne forsøke å hjelpe til ungdom? Idrettsmenn, legg litt eks
tra arbeid for å få med guttene først
om motsetningen mellom sporten og rette.
og fremst for guttenes egen skyld,
kirken, sa han, i følge referatet i
deretter for selve rekrutteringen til
Drammens Tidende. Det standpunk-

Biskop Berggrav om
sporten og kulturen.

<)
laga. Idrettskvinner, tenker dere på
alle jentene våre? Ledere av alle lag,
tiden er inne til å tenke alvorlig på
barne- og ungdomsidretten. Opprett
jente- og guttegrupper, la først og
fremst disse få den aller beste in
struksjon i den idrettsgren laget har,
la også ungdommen få være med i
selve organisasjonsarbeidet, prøv på
alle måter å få dem aktive — husk
de har på forhånd så liten smak for
dette, meget er jo ukjente ting — og
skal man få dem til å finne seg til
rette, må alt prøves. De som. trenger
vår største oppmerksomhet, er jen
tene. Gjør jentelaga slik at det er en
opplevelse for medlemmene å være
med, men gjør det slik at de ikke føler
seg mindreverdige om ikke alt går så
bra som de kunne ønske. Jeg vet
mange jenter nå som har lyst på en
eller annen idrett, de melder seg inn,
men resultatet er ikke sc-m de ventet,
og snart har de sluttet igjen. Det er
ofte kreftene som ikke er store nok,
de blir mismodige og slutter.
Jeg vil henstille til alle jentelag,
uansett hvilken form for idrett som
laget tilhører, begynn alltid trenin
gen med litt gymnastikk. Bruk de 10
å 15 første minutter til en god gjennomarbeidelse av kroppen. — Gym
nastikk passer for alle, små og større,
sterke og svake. Bruk oppmykningsøvelser av forskjellig slags, men til
godese alle kroppens deler. Vi begyn
ner med en liten marsj eller spring
marsj eller et festlig dansehopp og tar
så øvelser for armer, ben, rygg, buk
og siden, så gangart eller dansehopp
igjen og en liten avslutningsøvelse —
og så går en igang med lagets spesial
trening.
Det blir vel håndballen som får de
fleste jenter med nå, — men så kom
mer fri-idretten, svømningen, og
kanskje orienteringslaga kunne få en
del interesserte jenter i år. Det mer
kes interesse for orientering hos man
ge jenter.
Barne- cg Ungdomsutvalget av Nor
ges Idrettsforbund har nå på programmet- å skape et-idrettsmerke for
gutter og jenter, det vil jo bli et godt
arbeidsmål for de forskjellige lag. —
Merket vil ha flere grupper, så de for
skjellige lags interesser vil bli tatt
hensyn til.
Lagsledere, kvinner og menn, la oss
bli enige om å ta et kraftig løft for
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vår ungdom.
Idrettskvinner og
idrettsmenn, vi som har lært å sette
pris på idretten, for idrettens egen
skyld og for det gode kameratskap
som den gir. La oss i år samlet gå
inn for aktivt arbeid for våre barnecg ungdomsgrupper.
Jorunn Ulltveit-Moe,

i «Norsk Idrett.

Fotball reg le r.

Regel 13.

Offisielle beslutninger:
Gjentatte overtredelser av hvilken
som helst regel betraktes som ukor
rekt oppførsel i denne regels ånd og
fcrstand. (Inter. Board 8/6—07).
Hvis en spiller etter dommerens
mening er blitt alvorlig skadet, skal
spillet stanses, spilleren straks brin
ges bort fra spillebanen og spillet
gjenopptas. Er skaden av lettere art,
skal spillet ikke stanses før ballen er
ute av spill. (Inter. Board 14/6—24.)
En spiller har ikke lov til ved ord
eller handling å vise sin uenighet i
noen av dommerens avgjørelser.
Dommeren er pålagt å behandle over
tredelse av denne instruks som ukor
rekt oppførsel. (Inter. Board 14/6
—30.)
Det er dommerens plikt å påse at
alle frispark, utspark fra mål og hjør
nespark blir riktig tatt, ennvidere å
ta hensyn til nøytrale linjemenns
meldinger i tilfelle som er unngått
hans oppmerksomhet. Uten domme
rens tillatelse må ingen andre enn
spillerne og linjemennene få adgang
til spillebanen under en kamp. Dom
merne anmodes om. å behandle
strengt tilfelle av ukcrrekt opptreden
fra spilleres, lederes eller publikums
side, og det påligger også fotballmyndighetenes tillitsmenn og foreningslederne å innberette tilfelle som kan
bringe sper ten i vanry. En spiller gjør

seg skyldig i ukorrekt oppførsel og
utsetter seg for straff hvis han bruker
munn eller upassende ord everfor
dommeren, eller uten dommerens
samtykke forlater spillebanen under
spillet med mindre han er skadet. I
alle tilfelle hvor en. spiller får en ad
varsel eller blir utvist, skal dommeren
innsende rapport herom til vedkom
mende myndighet, samt underrette
spillerens forening. Alle dommerrapporter skal innsendes innen to dager
etter kampen. Hvis en dommer unn
later å rapportere tilfelle av ukorrekt
oppførsel, som han er oppmerksom
på, skal han suspenderes eller på an
nen måte straffes, hvis vedkommende
myndighet finner det klart at tilfellet
var av sådan art at det krevde nær
mere undersøkelse.
Hvis spillet er blitt stanset på
grunn av ukorrekt oppførsel av en
spiller, skal det gjenopptas med et^"\
frispark av motparten, enten spille
ren bare er blitt advart eller han er
utvist.
Anvisning for spillerne:
Det er umulig for en dommer å til
fredsstille alle. Husk hans vanskelige
stilling og gjør den ikke ennå van
skeligere. Hvis det oppstår noen uro
ligheter, så kom straks dommeren til
assistanse. Spillerne må ikke dra i tvil
en dommers avgjørelse, men godta
denne uten innsigelse. A gå bort til
en dommer og argumentere med ham,
ta fatt i ham eller vise sin uenighet,
er upassende opptreden, for hvilken
en spiller vil bli advart og i gjentagelsestilfelle utvist.

f}

Til abonnentene!
Hvis du vil ha avisen greitt og rik
tig fram, så husk å melde fra om
adresseforandring.
Oppgi utførlig
adresse, og betal kontingenten så tid
lig som mulig. Ønsker du ikke å hol
de vårt blad lenger, må du gi beskjed
om dette, ellers har vi lov å kreve
fortsatt kontingent.

red.
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Bakeri & Konditori

Alt i sport —

Telef. 237.

EN

— og sykler.

I. L. Dyraas

7

„Solid”- sko
er alltid g o’

Abreham Aas A.s

V. Porsgrunn.

Porsgrunn. — Telef. 413—844.

Skotaymag. Solid A.s

Brød gir styrke. — Kaker gjør jest.

H. OL/m
V. PORSGRUNN.
I
i

Telefon 609.

Frisk frukt
for familien
hele året:

Alt o trykksaker

TELF. 188.

MANUFAKTUR — GARN
TRICOTASJE — KJOLER — KÅPER
Sengeutstyr — Herreekvipering.
ARBEIDSKLÆR.

•Porsgrunn Samvirkelag
Avd. 1 — Telf. 229

Magne Johansen
Tlf. 399, Porsgrunn.

Porsgrunn

Telef. 438

Lokaler utleies til møter.

Henvend Dem til meg

Porsgrunn Sjømannshjem
Et godt spisested.

Etb. 1916.

Boktrykkeri

Spesialforretning for frukt- og grønnsaker.

Avd. 2 — Telf. 180.

14. 14. IVERSEN

Andreas Jacobsens

Porsgrunns

Byggmester

Einar EkeH
Telef. 70.

Heigt. 17.

Hj. Hermansens , eflg.
Tlf. 284.

— MØBELFORRETNING —
Snekker- tapetser- og malerverksted.

Ayto

AVT. FORD-FORHANDLER

Tlf. 503.

V. P o r s g r u n n.

Stikk innom

«Ekko»
når det gjelder frukt- og tobakksvarer

Ukeblader — Pakke-ekspedisjon.
Telefonbox nr. 654.

AoS

Porsgrunn.

C. Hugo Weber & Oo

— ALI’ I KOLONIAL. —

Les sportssiden i

Telefon 155.

Elektrisk

Moderne

utstyr og radio.

radio-service.

Kr. Knudsen & Co. H. Th. Hansens Eftf. Andr. Aasland
Appa

DROGERI

FARVEHANDEL og

Tlf. 451.

PARFYMERI
Telef. 571.

V. Porsgrunn.

Spesialforret. i Frukt og Tobakk

JERNVAREFORRETNING
— SPORTSARTIKLER-

PORS-BLADET

8

te Hode Milluk
porsgrunn porselen

~ T
$

■1

elektrisk brent

90

°//O

Aktiekapital og

fond

kf. 35.900.000,oo

—— -

FILIAL I PORSGRUNN

norsk

Alle deres bankforretninger kan
utføres hos oss.

Bjarne Goden Wright
Porsgrunn,

Tlf. 498.

©a Broorori
Kjøtt- og Pølseforretning

Aut. Rørleggerforretning

Velsmakende og

næringsrik.

Øst og vest
Telefoner: 156 — 157 k — 257.

POrøUHH KM

J. Fjefdvik
Telefon 152. — Porsgrunn.

Slepebåten

«BJØRN»

150./175

IHK

Porsgrunns
Foltastaurantsr A.s

Lektere — Lektertransport på kysten
Slepning og pumping — Isbryting.

Jocobsent Boktrykkeri, Porsgrunn

